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Rättsligt ställningstagande om krav för tillstånd till 
godkänd avsändare 
 

 

1. Gällande bestämmelser  

Bestämmelser om tillstånd till status som godkänd avsändare finns bl.a. i 

artikel 233 i tullkodex1, artikel 191-193 i kompletteringsförordningen2 och 

artikel 314 genomförandeförordningen.3 

 

1.2 Förutsättningar för att beviljas tillstånd till status som 
godkänd avsändare 

För att beviljas ett tillstånd till status som godkänd avsändare ska Tullverket 

kunna övervaka förfarandet för unionstransitering och kunna utföra 

kontroller utan att det krävs en administrativ insats som inte står i rimligt 

förhållande till den berörda personens behov, enligt artikel 191.2 i 

kompletteringsförordningen.  

 

I det följande vill Tullverket tydliggöra myndighetens uppfattning om vilka 

krav som ska vara uppfyllda för att Tullverket ska anse att myndigheten kan 

övervaka förfarandet för unionstransitering och utföra kontroller för varor 

som hänförts till förfarandet av en godkänd avsändare. För att hanteringen 

ska bli så harmoniserad med övriga EU-länder som möjligt är 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om 

fastställande av en tullkodex för unionen 
2 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om 

komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller 

närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex 
3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om 

närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen 
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utgångspunkten för Tullverkets krav samma som förs fram av 

Kommissionen i den s.k. transiteringshandboken.4 

1.2.1 Särskilt om kravet på kontroll och plats för uppstartande av en 
unionstransitering 

Den person som innehar status som godkänd avsändare är även den person 

som är ansvarig för förfarandet. Den som lämnar en tulldeklaration för att 

hänföra varorna till unionstransitering ska kunna lämna alla uppgifter som 

krävs för tillämpningen av de bestämmelser som rör förfarandet. För att 

kunna beviljas status som godkänd avsändare ska personen ifråga därför, 

enligt Tullverkets uppfattning,  bland annat kunna visa att den har kontroll 

över varorna som hänförs till förfarandet och har kontroll över transporten. 

Samma uppfattning kommer till uttryck i transiteringshandboken avsnitt VI 

punkt 3.3.2 av vilken det framgår att det i tillståndsinnehavarens bokföring 

ska finnas en koppling mellan uppgifterna om varorna enligt 

transiteringsdeklarationen och uppgifterna i fakturor, fraktsedlar och andra 

styrkande handlingar. Om Tullverket vill utföra en kontroll av varorna är det 

den godkände avsändaren som ska kunna garantera att varorna finns kvar på 

platsen där varorna hänförts till förfarandet.  

 

1.2.2 Särskilt om krav på förseglingar 

Artikel 303 i genomförandeförordningen föreskriver att endast varor som har 

förseglats i enlighet med artikel 299 i genomförandeförordningen, eller 

avseende vilka alternativa identifieringsåtgärder har vidtagits i 

enlighet med artikel 302 i genomförandeförordningen, får frigöras till 

förfarandet med unionstransitering. En godkänd avsändare har möjlighet att 

hänföra varorna till förfarandet för unionstransitering men för att varorna 

därefter ska kunna frigöras till förfarandet krävs således att varorna enligt 

huvudregeln måste vara förseglade. Tullverkets uppfattning är därför att, för 

att kunna agera som en godkänd avsändare, att denne också måste ha 

tillstånd till användning av försegling av särskild typ i enlighet med artikel 

233.4 c i tullkodex.  

 

1.2.3 Undantag från krav på försegling 

Undantag från kravet att försegla varor, och därmed även krav på tillstånd 

till försegling av särskilt typ, kan medges i enlighet med artikel 302 i 

genomförandeförordningen om varorna omfattas av en exakt 

                                                 
4 Transiteringshandboken TAXUD/A2/TRA/003/2016-EN, 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/proce

dural_aspects/transit/common_community/transit_manual_en.pdf 

 

 

 
 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/procedural_aspects/transit/common_community/transit_manual_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/procedural_aspects/transit/common_community/transit_manual_en.pdf
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varubeskrivning. Varan måste även vara lättidentifierad. Att en vara är 

lättidentifierad innebär enligt Tullverkets uppfattning att deklarationen ska 

innehålla en detaljerad varubeskrivning och varans särskilda kännetecken i 

form av exempelvis artikelnummer, serienummer, ordernummer, 

kollinummer etc. för varje varupost så att respektive vara lätt kan 

identifieras. 

Några generella undantag i tillståndet kan, enligt Tullverkets uppfattning, 

inte göras utan en bedömning av om kraven är uppfyllda måste göras av den 

godkände avsändaren från fall till fall. 

 

Ärendets handläggning 

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit ställföreträdande 

generaltulldirektören Per Nilsson (beslutande), chefsjuristen Charlotte 

Zackari, verksjuristen Pierre Duras (föredragande).  

TULLVERKET 

 

 

 

Per Nilsson 

 

   Pierre Duras 

 

 


